LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVERK

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET
RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

Tilaisuuden
nimi / Tillställningens namn

Kansallinen eSprint -suunnistuskilpailu ja Huippuliigan 1. osakilpailu

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS
VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVERK

Pelastuslaissa on vaatimus laatia pelastussuunnitelma myös yksittäiseen tapahtumaan. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi konsertit ja esitykset sekä myös erilaiset seikkailutapahtumat. Väkimäärältään pienempäänkin tapahtumaan on laadittava pelastussuunnitelma, jos yleisö on tapahtuman
aikana jollakin tavalla vaarassa. Esimerkiksi, jos esityksessä käytetään tehosteina räjähteitä tai muita vaarallisia aineita
I räddningslagen finns ett krav på att uppgöra en räddningsplan för ett enskilt evenemang. Sådana
evenemang är till exempel konserter och föreställningar och även olika äventyrsevenemang. Även
till ett evenemang med en mindre mängd människor bör en räddningsplan uppgöras, om åskådarna
är under föreställningen på något sätt i fara. Till exempel om man i föreställningen använder explosiva ämnen eller övriga farliga ämnen som specialeffekter.
Lisätietoja / Tilläggsinformation:
www.lup.fi, paikallinen pelastusviranomaisen yhteystiedot / lokala räddningsmyndighetens kontaktuppgifter
muut / övriga,
www.spek.fi/turvallisuussuunnittelu
www.poliisi.fi
1. YLEISTIEDOT / ALLMÄNNA UPPGIFTER
1.1 Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn
1.2 Järjestäjä, yhteystiedot / Arrangör, kontaktuppgifter
1.3 Paikka, nimi, osoite / Plats,
namn, adress
1.4 Ajankohta, aukioloajat / Tidpunkt, Öppethållningstider

Kansallinen eSprint -suunnistuskilpailu ja Huippuliigan 1. osakilpailu

1.5 Tilaisuuden luonne / Hurdan
tillställning

Suunnistuskilpailu.

1.6 Arvioitu osallistuja-, yleisömäärä, liikuntarajoitteiset /
Uppskattad deltagar-, publikmängd, rörelsehämmade

Noin 1000 suunnistajaa.

Espoon Suunta ry.
Marco Halén, puh. 046 895 2343
Maastoalue Kivenalahti, ESPOO.
Kilpailukeskus Meritori ja Meritorin koulu, Merivalkama 9, ESPOO.
20.4.2013, klo 08-18
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2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA / TILLSTÄLLNINGENS
OLYCKSRISKER OCH FÖREBYGGANDE AV DEM SAMT ÅTGÄRDER VID OLYCKA
Riskitekijä / Riskfaktor
Ennaltaehkäisy / Förebyggande
Pelastamistoimenpiteet /
Räddningsåtgärder
2.1 Tulipalo / Brand

Makkaranpaistopiste on sijoitettu 8 metrin päähän rakennuksista ja palavasta
materiaalista. Paistopisteellä on yksi
nestekaasupullo.

Alkusammutuskalusto parkkialueella ja kisakahviossa. Sammuttaminen, valvonta ja soitto 112, jonka
jälkeen opastetaan pelastuslaitos
kohteeseen.

2.2 Sairaskohtaus / Sjukdomsattack

Ensiapupiste kilpailukeskuksessa
(lääkäri). Ensiapu, elvytys ja soitto
112

2.3 Tapaturma / Olyckshändelse

Ensiapupiste kilpailukeskuksessa
(lääkäri). Ensiapu ja soitto 112

2.4 Liikenne / Trafik

Liikennesuunnitelman mukainen ohjaus
paikoitukseen ja opastus kilpailukeskukseen.

Soitto 112

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet
tai -majoitukset / Möjliga tillfälliga konstruktioner eller inkvarteringar
2.6 Mahdolliset tehosteet / Möjliga specialeffekter
2.7 Muuta / Övrigt

2.8

3. HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA / PERSONAL OCH
KONTAKTUPPGIFTER UNDER TILLSTÄLLNINGEN
Tehtävä / Uppgift
Nimi / Namn
Puh.nro / Tel.nummer
3.1 Tilaisuuden johtaja / Tillställningens chef

Marco Halén

046 895 2343

3.2 Turvallisuudesta vastaava /
Säkerhetsansvarig

Veikko Tahvanainen

0400 516 866

3.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) Veikko Tahvanainen
sekä vastuuhenkilö / Ordningsmän (antal) och ansvarsperson

0400 516 866

3.3 Rakenteista vastaava / Ansvarig för konstruktioner
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3.5 Tiedotusvastaava / Informationsansvarig

Tarja Vesanto

050 410 4818

3.6. EA-henkilöstö (määrä) sekä
vastuuhenkilö / FHJ-personal
(antal) samt ansvarsperson

Marjut Varpula (3-4)

040 867 6481

Veikko Tahvanainen
3.7 Pelastushenkilöstö (määrä)
sekä vastuuhenkilö / Räddningspersonal (antal) samt ansvarsperson

0400 516 866

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT / SÄKERHETSARRANGEMANG
Asia / Ämne
Järjestely / Arrangemang
4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, tyyppi sijoitus) / Primärsläckningsutrustning (antal, typ,
placering

Jauhesammutin (2 kpl, paikoitus ja kisakahvio).

4.2 EA-välineistö ja -paikka /
FHJ-utrustning och -plats

Ensiapuvälineistö ja kantopaarit. Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa.

4.3 Kokoontumis-, evakuointipaikka / Samlings-, evakueringsplats

Kilpailukeskus. Merivalkama 9.

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta / Utrymningsvägar från området

Merivalkama ja Merivirta koiliseen ja Kivenlahdekatu luoteeseen.

4.5 Sisäinen hälyttäminen / Intern Kuulutus kilpailukeskuksessa.
alarmering
4.6 Pelastustiet / Räddningsvägar

Tapahtuma on ulkotilassa.

5. MUUTA HUOMIOITAVAA / ÖVRIGT SOM BÖR BEAKTAS
Asia / Ämne
5.1 Pysäköintijärjestelyt / Parkeringsarrangemangen

5.2 Ensiapukoulutus / Förstahjälputbildning

5.3 Alkusammutuskoulutus /
Primärsläckningsutbildning

Selvitys järjestelyistä / Redogörelse över arrangemanget
Ohjattu pysäköinti Kiviruukin teollisuusalueelle ja tienvarteen.

Ensiapupistettä johtaa lääkäri.
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5.4 Henkilöstön tiedottaminen ja
koulutus / Information och utbildning av personalen

Pelastussuunnitelma nähtävissä kilpailukutsun yhteydessä kilpailun internetsivuilla (http://espoonsuunta.fi/kilpailut/huippuliiga-ja-esprint-2013/) ja kilpailukeskuksessa. Pelastussuunnitelma jaetaan kilpailun vastuuhenkilöille.

5.5 Muut turvallisuusjärjestelyt /
Övriga säkerhetsarrangemang

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen
yleisötilaisuutta.
Räddningsplanen skall delges räddningsmyndigheten för godkännande senast fem dygn före publiktillställningen
Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.
Räddningsmyndigheten bör ges möjlighet att granska publiktillställningens säkerhetsarrangemang
för tillställningen påbörjas.
Allekirjoitukset ja nimen selvennykset
Underskrifter och namnförtydliganden
Aika ja paikka / 27.3.2013 Espoossa
Tid och plats
Marco Halén
Tapahtuman johtaja
Tillställningens chef

Veikko Tahvanainen
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava
Säkerhetsansvarig för tillställningen

Pelastusviranomainen
Räddningsmyndighet
LIITTEET / BILAGOR
1.

2.

Karttaliiteet, joista selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoitus
paikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen
pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.
Kartbilagor, från vilka det framkommer primärsläckningsutrustningens placering, FHJ-platserna och
var FHJ-utrustningen är placerad, samlings- / evakueringsplatserna, utrymningsvägarna från området,
huvudelbrytare, räddningsvägar, parkeringsområdena i närheten, scenens placering, åskådarplatserna
och övrig viktig information
Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja
pelastustoiminnan aloittamisesta. Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden myyn
tipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa.
Diektiv om hur man gör nödanmälan, hur man varnar publiken, hur man alarmerar personalen
och hur räddningsverksamheten skall påbörjas. Dessa direktiv skall vara synliga i restauranger, vid
försäljningspunkter och övriga behövliga platser

